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برخـي  , هـاي سـنتي و مـدرن       يـت ارزش   بـا محور   در تحليل رابطه بين سنت و مدرنيته      : هچكيد

  سـاختار فرهنگـي    سـنتي  عناصراز  بعضي   مدرنيتهدر فرآيند تحقق     كه   اين باورند  بر انديشمندان

را بـا سـرعتي     توسعه و تحـول     جامعة ما آهنگ    ه  اينكبا توجه به     .شوند ميدر هم شكسته    جامعه  

 وضعيتكه در حال حاضر  رسد به نظر ميزياد در پيش گرفته است، پاسخ به اين سؤال ضروري          

 بـا اتخـاذ رهيافـت       پـژوهش حاضـر   ؟  چگونـه اسـت    جامعة ايران در   فرهنگي نظام   سنتي عناصر

 عـالوه بـر    ,های جهانی  بررسي ارزش های حاصل از موج چهارم پروژة        دادهبکارگيري   تطبيقي و 

در سـطح   (  ايـران   جامعـه  فرهنگـي  نظـام    سنتيگرايي و دينداري به عنوان عناصر        خانواده مطالعه

 )بر مبناي سطح توسعه انساني آنهـا      (هاي جهان   کشور سه دسته از  همچنين به مقايسه آن با       )خرد

كـم  , ايران سـالخوردگان   در ـ۱: نتايج تحقيق حاكي از اين است كه      . )سطح کالن ( پرداخته است 

 و  ند پايبند سنتي خانواده هاي   آموزهدانشگاهيان و ثروتمندان به     ,  از جوانان  ترسوادان و فقيران بيش   

هـاي مـستقل تحقيـق فقـط تحـصيالت          متغيربين    از ـ۲ .تجانس بيشتري در اين خصوص دارند     

 در  در چالش بين سنت و مدرنيتـه       ـ۳ .در ايران است   ميزان دينداري افراد     بيني قدرت پيش داراي  

 ,در سـطح کـالن    ــ   ۴ . خانواده است  عرصه از   تربيشعناصر سنتي در عرصه دين       ماندگاري   ,ايران

رابطه معكوس وجود     کشورها ي و سطح توسعه انساني    سنتعناصر   در حوزه    فرهنگيين تجانس   ب

 سنتي عناصر در حوزه  ء آرا تشتت جاي خود را به      فرهنگي تجانس   ,مدرنيته يعني در فرآيند     ,دارد
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  مقدمه
جوامع سـنتي دسـتخوش      , و رشد مظاهر زندگي مدرن     سيع صنعتي شدن  وبه موازات موج    

شروع تغييرات و تحـوالت   . گردند اي فرهنگ مي   تغييرات و تحوالت عمده در عرصه عناصر پايه       

ه است متفکرين و مسئولين متوجه اين سوال کرد     از اذهان بسياري هاي اخير    فرهنگي در طي دهه   

 علت طـرح   "؟چگونه است   جامعه ايراني در حال حاضر     فرهنگينظام  ي   سنت عناصر وضعيت"که  

اين سؤال وقوع تحوالت اقتصادي اجتماعي و سياسي است كه پيامدهاي فرهنگي شگرفي را بـه                

متفكـران عرصـه اجتمـاعي بـر ايـن باورنـد كـه تغييـرات نظـام اجتمـاعي و                     . دنبال داشته است  

زشي، مانند حركت سايه و آفتـاب، در صـورت دقـت و تمركـز در يـك زمـان                    هاي ار  دگرگوني

لين جامعـه   وؤاما با گذشت زماني نه چندان طوالني، مردم و مس         . محدود، اصالً محسوس نيستند   

جامعة ما عالوه بـر     ). ٢٣٣: ١٣٧٦پور،   رفيع(اند و اكنون كجا هستند       شوند كه كجا بوده    متوجه مي 

كننـدة    جنگ تحميلي را تجربه كرده است كه انسجام برانگيز و تثبيت            سال درگيري در   ٨انقالب،  

 سال دورة باز سياسي را ٨ سال دوران بازسازي و    ٨به دنبال آن جامعه ما      . هاي انقالبي بود   ارزش

 تحريم اقتصادي از خـارج و       ،در طول اين دوران   . )١٣٨٣آزادارمكي، تقي و همكار،      (تجربه كرد 

هاي جامعـه     به عنوان مشكالت اصلي عرصه اقتصادي، ديگر خرده نظام         تورم و بيكاري در داخل    

  . اند  قرار دادهتأثيررا شديداً تحت 

هاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي توسعه، با كمي فراز و   تمام شاخص،در طول اين دوران

رشـد شهرنـشيني، افـزايش      : انـد  رونـد صـعودي داشـته     ) جز در طول جنگ تحميلي    ه  ب(نشيب،  

ت، رشد بخش صنعت، افزايش اميد زنـدگي، كـاهش رشـد جمعيـت، بهبـود امكانـات                  تحصيال

 در سـال    ٧٣٢/٠بـه    ١٩٧٥ در سـال     ۵۶۶/٠پزشكي و بهداشتي و رشد شاخص توسعه انساني از          

هـاي نوسـازي     ها همگي از جمله شاخص      اين ).۲۰۰۰, ۲۰۰۱, ۲۰۰۲, سازمان ملل متحد   (٢٠٠٢

هـاي مـذكور     اگرچه بهبود شـاخص   . ه تجربه كرده است   هستند كه ايران در طول چند دهة گذشت       

كننـده   نشان از افزايش سطح توسعه انساني و اقتصادي جامعه ايراني دارد اما نكته و مسأله نگران               

عبارتست از پيامدهاي فرهنگي ارزشي كه به دنبال فرايند نوسازي در جامعه ما به وقوع پيوسـته                 

سي قرار  رگوناگوني مورد بر  هاي    از ديدگاه  يرات ارزشي رابطة بين تغييرات ساختاري و تغي     . است

بيشتر متفكرين اجتماعي معتقدند كه وجود تغيير در يكي از عناصـر جامعـه، لزومـاً                . گرفته است 

  . تغيير در ديگر عناصر را به دنبال خواهد داشت
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 هاي سنتي و مـدرن     ارزش به بررسي تجربي رابطه      ، به اهميت موضوع   علمبا  حاضر  نوشتار  

به داري  دين  و گرايي خانوادهدر ايران در هر دو سطح خرد و کالن پرداخته است که در اين راستا                

بـدين  . استگرفته مورد مطالعه و تحليل قرار فرهنگي  نظام  سنتي  هاي   ارزشهاي   عنوان شاخص 

 , دارد ١ ملتـي  ــ   بين  خرد و   از نظريه نوسازي که توانايي تبيين موضوع را در هر دو سطح            ،منظور

 به مقايسه ايران با ديگـر        همچنين موضوع در سطح خرد   لذا عالوه بر بررسي     . استفاده شده است  

هاي موجود و از روش تحليل ثانويـه اسـتفاده           بدين منظور از داده    .شده است پرداخته   نيزجوامع  

 برنامه توسـعه    اطالعات ,)HDI(شاخص توسعه انساني    شده است که منبع اصلي آن در محاسبه         

دينـي  هـاي   ارزش سـنتي خـانواده و ارزش  سـازي   و در شـاخص  ) UNDP(ن ملل متحـد     سازما

  .بوده است (WVS)هاي جهاني  المللي بررسي ارزش پروژه بينهاي  داده

  

  چارچوب نظری
در قالـب سـه   تـوان    مـي سـنت را  مدرن بـر هاي  ارزش تأثير   تحقيقات و نظريات مربوط به    

  :بندي کرد ديدگاه کلي دسته

اجتماعي و  هاي    واقعيت ،در قالب رويکرد مکانيکي    ؛ مبتني بر همگرايي   انيکي ديدگاه مک  ـ۱

 تطور و تکامل خود را طـي      , تاريخي از وضعيت يکساني برخوردارند و جوامع در مسيري خطي         

شود و الگـو و    ميتجدد برابر با غربي شدن و آمريکايي شدن جوامع     وضعيتي،  در چنين    .کنند مي

در نتيجـه    فرهنگـي    همگرايـي  بـر  ،اين رويکـرد  . )۱۳۸۶آزادارمكي،  ( کند مي شکل واحدي پيدا  

 كنند و به جـاي      مي هاي سنتي تنزل پيدا    كند كه ارزش    مي بيني چنين پيش و  ورزد   مي كيدأعه ت وست

 ،بر اساس اين نظريـه    . )۲٠ :٢٠٠٠ اينگلهارت و بيكر،  ( شوند  مي هاي مدرن جايگزين   ارزشها   آن

. يابند و روند اين تشابه رو به گسترش نهاده است           مي يكديگر تشابه جوامع گوناگون آرام آرام با      

داننـد    مـي  بعضي نيز عامل اين همگرايي را گسترش روز افزون علوم و فنـون در ايـن كـشورها                 

دارند كه جامعه غيرصنعتي با گذشـت         مي  معتقدان به اين نظريه اظهار     .)١٤٣: ١٣٧٠ساروخاني،  (

صنعتي مشابه متحول هاي  نجام به طور همگرا به صورت جامعه      سرا كم و بيش زماني،   هاي   فاصله

  .)۱١٩ـ١٢٠ :١٣٨١ فر، خالقي( خواهند شد

                                                            
1. Cross- national  
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, اجتمـاعي و تـاريخي    هـاي    در اين ديـدگاه واقعيـت       تفريدي مبتني بر واگرايي؛    ديدگاهـ  ۲

 کـدام از جوامـع مـسير خـاص خـود را            پس هر ... شوند    مي منحصر به فردي تلقي   هاي   واقعيت

هاي سـنتي    بر دوام و ماندگاري ارزش    اين نظريه   ). ۲۲۰ :۱۳۸۴ ,لويه غفاري و ابراهيمي  ( روند مي

پـيش فـرض ايـن مكتـب آن اسـت كـه             . كنـد   مي كيدأغم وقوع تغييرات سياسي اقتصادي ت     به ر 

 بينـي   پيش ،رو از اين ). ١٩٩٤ديماجيو،  ( ها به طور نسبي از شرايط اقتصادي مستقل هستند         ارزش

هاي سـنتي    هاي مدرن غيرمتحمل است و ارزش      اي از ارزش    حول مجموعه  همگراييشود که    مي

 اينگلهـارت و بيكـر،    ( داشت   دنفوذ مستقلي بر تغييرات فرهنگي ناشي از توسعه اقتصادي خواهن         

كيد بر خصلت ايجاد تمـايز اجتمـاعي و         أهايي غالباً بر اساس توجه و ت       چنين تحليل  .)٢٠: ٢٠٠٠

چـرا كـه صـنعت، اصـوالً بـا دامـن زدن بـه تـشديد                 . گيرد ي م پويايي برون مرزي صنعت شكل    

شود   مي ها، موجب  المللي، در ميان جامعه    هاي اجتماعي در درون جوامع و در صحنة بين         نابرابري

  ). ٢٢: ١٣٨٠، اقدمعليزاده(كه تمايزات اجتماعي بيشتر و بيشتر گردد 

متصلب هاي   پديده, اجتماعي هاي  بر اساس اين ديدگاه پديده     :ديالکتيکيعاملي  ت ديدگاه   ـ۳

اجتماعي ترکيبـي از ذهنيـت و معنـا و غايـت هـستند و         هاي   پديده. و خشک و اليتغيري نيستند    

که همواره در حال تغيير و شـدن         ناتمامي هستند هاي   پديده, رسند گاه به نهايت و اتمام نمي      چهي

ارنـد و يکـديگر را      گذ  مـي  اجتمـاعي در يکـديگر تـأثير      هـاي    به خصوص اين که پديده     ,هستند

. )۴: ۱۳۷۳ ,بـشيريه (اجتماعي در حال ترکيب هستند      هاي   پس پديده . کنند  مي مشروط و محدود  

 توانيم به تفکيک کنند و نمي    مي حال و آينده با يکديگر ارتباط پيدا      , گذشته, بر مبناي اين رويکرد   

, و از ترکيب حـال و گذشـته       تأثير از گذشته باشد      تواند بي  پس زمان حال نمي   . اکتفا نماييم ها   آن

 كـه معطـوف بـه       "مدرنيتـه ايرانـي   "توان از مفهـوم       مي  بدين لحاظ است كه    .شود  مي آيند ساخته 

اي، ملي، و سنتي به طور هم زمان متعامل با هـم اسـت، سـخن                 هاي جهاني، منطقه   حضور ارزش 

  ).۱۳۸۰آزادارمكي، (گفت 

ر كرد كه توسعه نيافتگي را به عنـوان       در امريكا بعد از جنگ نوعي از نظريه نوسازي ظهو            

چـون اقتـصادهاي    هـايي    ويژگـي . گرفت  مي ك كشور در نظر   يدروني  هاي   نتيجه مستقيم ويژگي  

 از ايـن    .)١٩٥٨ و لرنر،    ١٩٦٦وينر،  ( فرهنگي و رواني سنتي و نهادهاي سنتي      هاي    ويژگي ,سنتي

ـ   مـي ها تغييرپذير بودند بلكهنهاي سنتي نه ت  ارزش،ديدگاه و بايـستي جايـشان را بـه    ـ ستند  توان
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توسـعه را   ) الوقـوع  تقريباً حتمـي  (سير  ماي بدهند كه اين جوامع را قادر سازد كه           هاي تازه  ارزش

كرد كه جوامع توسعه نيافتـه        مي اين نظريه مورد نقد قرار گرفت چرا كه چنين فرض         . دنبال كنند 

بردشـو و   (  جديـد را بپذيرنـد     هـاي  بايـست ارزش    مـي  يافتـه  براي تبديل شدن به جوامع توسعه     

  ).۱٩٩٦واالس، 

اي بـر علـوم      ات عمـده  تـأثير  ١٩٦٠ و اوايـل دهـة       ١٩٥٠طالعات نوسازي در اواخر دهـة       م

م تا حـد     اين مفهو  ١٩٧٠ نظرية وارد آمد، از دهة        اين  كه بر  يبا انتقاد شديد  . اجتماعي به جا نهاد   

 كوشيده است ضمن ارائه شواهد )۲۰۰۴  ,۲۰۰۳, ۲۰۰۰, ۱۹۹۷ (اينگلهارت .زيادي از اعتبار افتاد   

ادعـاي اصـلي و محـوري نظريـة          .تجربي جديد، نگرشي نو دربارة طرز كار نوسازي ارايه دهـد          

 صـنعتي شـدن بـا     اين اسـت كـه  شود،  ميمدرنيته ايراني يادآن به عنوان     كه در ايران از      نوسازي

ست كه در سطحي گـسترده      سياسي مرتبط ا   و    اجتماعي , فرهنگي فرايندهاي خاصي از دگرگوني   

» مـدرن «از الگوي جامعة    توان    مي اگرچه جوامع پيش صنعتي بسيار گوناگونند اما      : شود  مي اعمال

صـنعتي  مـسير    به صورتي معنادار سخن گفت، الگويي كه اگر جوامع خودشان را در           » صنعتي«و  

مجموعـه   اقتـصادي بـا   توسـعة .  سـوي ايـن الگـو دارنـد    دهند، تمايل به حركـت بـه      شدن قرار 

دگرگوني مرتبط است كه نه فقط صنعتي شدن، بلكه شهرنشيني، آموزش و پرورش   ازهايي   نشانه

گيـرد،   مـي  ساالري و توسعه ارتباطات را در بـر        همگاني، تخصصي شدن مشاغل، گسترش ديوان     

. تر فرهنگي، اجتماعي و سياسـي پيونـد دارنـد          گستردههاي   ها به نوبة خود با دگرگوني      اين پديده 

بينـي   رو شد، قدرت پـيش     كي از داليل اين امر كه چرا نظريه نوسازي تا بدين حد با اقبال روبه              ي

اي در مسير صنعتي شدن قرار گيرد، انـواع          دارد كه وقتي جامعه     مي اين نظريه تلويحاً بيان   : آن بود 

 مانند كـاهش ميـزان    هايي   شوند، دگرگوني   مي ملت فرهنگي مح  ـ ارزشيهاي   خاصي از دگرگوني  

هـاي   تـضعيف ارزش , اي مـشاركت سياسـي تـوده   مواليد، افزايش ميزان اميد به زندگي، افـزايش    

  ).۳: ۲۰۰۴ ,نوريس و اينگلهارت( سنتيهاي  مذهبي و کم اهميت شدن ارزش

  

  نظام فرهنگي هاي مدرن و عناصر  ارزش
ظـام  بنـدي از جوامـع و نـوع ن         تقريباً تمام انديشمندان كالسيك و معاصر اجتماعي تقـسيم        

بنـدي جوامـع را از ديـدگاه بـسياري از            شـايد بتـوان مبنـاي تقـسيم       . اند ارائه كرده ها    آن فرهنگي

دانست، كه در اروپا با عنوان انقالب صـنعتي و در بقيـه             مدرنيته  انديشمندان وقوع يا عدم وقوع      
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  .شود  ميكشورها با عناويني همچون توسعه، پيشرفت و صنعتي شدن از آن ياد

باشد اين ادعاست   ميكالسيك و معاصر نوسازي مشتركهاي  هتمام نظري يباً درآنچه كه تقر  

 روزمـره و    بكه گذر از جامعه ما قبل صنعتي به صنعتي، منجـر بـه تغييـرات اساسـي در تجـار                   

،  و بيکـر    اينگلهـارت  ؛١٩٩٦ ، اسـپاير  ؛١٩٩٧ ، اينگلهـارت  ؛۱٩٧۳،  بـل ( شـود   مي بيني حاكم  جهان

٣١: ٢٠٠٠.(  

بـود و   " بازي بر عليه طبيعـت    "معتقد است كه زندگي پيش صنعتي        )١٤٧: ١٩٧٦(دانيل بل   

، بـاروري خـاك،   هـا  فـان يعني فـصول، طو (برداشت فرد از جهان به تغيير و تحول عناصر جهان         

فرايند صنعتي شدن    .وابسته و مشروط بود   ) ها  و خشكسالي وسيل   ، عمق منابع معدني   ،مقدار آب 

، ناپايدار و غيرقابل كنترل      دارد كه به عنوان نيروهاي مرموز      مراه ه  به  را يمتر به طبيعت  کوابستگي  

" بازي بر عليه طبيعت ساخته شـده      "اينك زندگي به    . شدند  مي يا ارواح شبه انساني در نظر گرفته      

  .)١٤٧: همان(تبديل شده است 

 ه در طـول تـاريخ در       کـ  اساس وقوع يا عدم وقوع دو فرآيند اجتماعي مهـم          اينگلهارت بر  

اين دو فرايند عبارتند . کند  ميبندي  را دسته جوامع,ي از جوامع انساني به وقوع پيوسته است    برخ

مـدرن و فرامـدرن     , سـنتي  بـه سـه دسـته     را   او جوامـع     ،اين اساس   بر .از نوسازي و فرانوسازي   

دانـد كـه      مي او هر يك از جوامع را متناظر بر يك نوع نظام اقتصادي خاص             .كند  مي بندي تقسيم

جامعه سنتي يـا همـان جامعـه پـيش صـنعتي             :سب با شرايط آن نظام رشد و نمو كرده است         متنا

 هدف اصـلي جامعـه سـنتي در سـطح كـالن             .وعي نظام كشاورزي با اقتصاد پايدار دولتي است       ن

آن تحـرك    ادامه زندگي و بقا تحت شرايط نظام اقتصاد دولتـي بـا ثبـات اسـت كـه در                  , اجتماع

 ،در جوامع ماقبل صـنعتي     ).۷۶: ۱۹۹۷, اينگلهارت( ست ا ١ع صفر اجتماعي يك بازي حاصل جم    

ايـن هنجارهـا    , ر جوامـع سـنتي     د .)٥٤: همـان ( گيـرد   مـي  نظم اخالقي معمـوالً شـكل مـذهب       

حتـي در مواجـه بـا       , براي اينكه اطاعت و پيـروي از ايـن هنجارهـا          . حياتي دارند هاي   كاركردي

ايـن هنجارهـا بـسان      , آور و اجبـاري باشـد      امبـه انـدازه كـافي الـز       , هاي شديد نافرماني   وسوسه

در جوامع كـشاورزي كـه نـسبتاً      . شوند  مي هاي مطلق و معموالً همچون قوانين الهي تلقين        ارزش

اما براي تطبيق با يـك محـيط بـسيار          , باشند  مي اين هنجارها عملي و قابل اجرا     , غيرمتغير هستند 

                                                            
1. zero-sum game  
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  .باشند  ميسخت هاي مطلق ذاتاً خشك و ارزش, متغير

 براي تحقق نوسـازي حـداقل الزم بـود كـه بعـضي از      هند ک معتقدمتفکران مکتب نوسازي    

كـه چـرا     ايـن  اين واقعيت گـواهي اسـت بـر       . نظام ارزشي سنتي در هم شكسته شود      هاي   مؤلفه

كه چـرا در جاهـاي ديگـر        اصالحات پروتستاني در نوسازي اروپايي غربي آنقدر مهم بود و اين          

تحقيقـات انجـام     ).٥٤ :همان( ستهاي سنتي ضروري بوده ا     با ارزش مشابهي  هاي   وجود چالش 

كنند، همچنـين     مي جوامعي كه تأكيد نسبتاً شديدي بر مذهب      شده در اين حوزه حاکي از آنست        

آسـياي   از, هنجارهـاي سـنتي نقـش جنـسي        .)٨٥: همان( دهند  مي بزرگ را ترجيح  هاي   خانواده

, واقـع  در. كنند  مي ن را از اشتغال در بيرون از خانه منع        زنا, جامعه غربي  شرقي تا دنياي اسالم و    

مهمتـرين  , زن  به عنوان هدف اصـلي هـر       "تولد و پرورش كودك   " بر قبل صنعتي  تمام جوامع ما  

نـشيني   خانـه  «).٤١: همـان  (كردنـد   مـي  كيدأت ,كاركرد او در زندگي و بزرگترين منبع رضايت او        

 سنتي غربي متعارف از معيارهاي رايج در همة جوامع      غير و و منع شديد روابط جنسي آزاد     » زنان

 دانـد   مـي   او جامعه سنتي را جزو جوامع دچـار کميـابي          ,به طور کلي   ).٢٥ :همان( اند غيرغربي و

 بينـي را اتخـاذ    مـردم جهـان  ، و معتقد است که تحت شرايط ناامني در ايـن جوامـع        ,)٧٨: همان(

  ).٤٧: همان(مذهبي سنتي است هاي   و هنجارهاي جنسيتي سنتي کنند که در برگيرنده نقش مي

. كنـد   مـي   متالشـي  ,جهان سنتي را كه در آن زنـدگي معنـايي روشـن دارد             ،فرآيند مدرنيته 

پيوندهاي جمعي و مشترك گـرم و شخـصي جايـشان را بـه روابـط غيرشخـصي و رقـابتي در                      

 ,گويـد   مـي ه وبـر  طوري ك  همان .)٢٣: همان( دهند كه مبتني بر توفيق شخصي است        مي اي جامعه

هـاي   عقالني شدن فراگيـر تمـام حـوزه       ,  انتقال از جامعه پيش صنعتي به جامعه صنعتي        ةمشخص

را در  " عقالنـي هاي   ارزش"به سمت   " سنتي و عموماً مذهبي   هاي   ارزش" ير از يجامعه است كه تغ   

كليـدي  هـاي    مؤلفـه  ).٥ :همـان ( زندگي اقتصادي سياسي و اجتماعي به دنبـال خواهـد داشـت           

  .ساالري  ديوانو) دنيوي شدن(غيرديني شدن  عبارت بودند از) ديدگاه وبر(نوسازي از 

 ـ  به سمت اقتدار عقالني) اً مذهبيعموم و( گذار از اقتدار سنتي ،مايه نوسازي فرهنگي  بن

اعتبار و كاركردهاي اقتـصادي اجتمـاعي نهادهـاي اصـلي سـنتي            ,  همراه با اين تغيير    .قانوني بود 

ضرورت و اهميـت نقـش خـانواده نـسبت بـه روزگـاران                و )٧٣ـ٧٤: همان() و كليسا خانواده  (

امـا در جوامـع پيـشرفته     , اگر زماني خانواده واحـد اصـلي اقتـصاد بـود          . گذشته كمتر شده است   
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همچنـين امـروزه    . افتـد   مـي  آوري در بيرون خانه اتفاق     زندگي شغلي فرد به طور حيرت     , صنعتي

 ءليت زندگي و بقا   ؤو مس ،عالوه بر اين  . پذيرد  مي ن از خانه صورت   آموزش و پرورش اساساً بيرو    

زندگي و مرگ فرزندان وابسته به اين بـود         , در گذشته . شهروندان را دولت رفاه تقبل كرده است      

زمـان پيـري وابـسته بـه         د يـا خيـر و بقـاء والـدين در          نـ كن  مـي  مينأرا ت ها    آن شان كه آيا والدين  

 بـين مـرگ و      ةاما ديگر به منزلـه رابطـ      , رچه خانواده هنوز مهم است    امروزه اگ . شان بود  فرزندان

توانـد    مـي  نسل جديد . گردد  مي تا حد زيادي نقش خانواده توسط دولت رفاه ايفا        . زندگي نيست 

و يا حتي هيچ يك از والـدين  ـ به زندگي خود ادامه دهد حتي اگر خانواده تجزيه و منحل شود  

,  خـانواده تـك والـدي و سـالخوردگان بـدون فرزنـد             ،معاصـر تحت شرايط   . در كنار هم نباشند   

  . نسبت به گذشته در اختيار دارندءامكانات بسيار بهتري براي ادامه زندگي و بقا

متعدنـد؛   "خانواده دو والدي متشكل از دو جنس مخالف       "داليل تضعيف هنجارهاي حامي     

 بدين معني كـه زوجـه ديگـر         .مير اطفال  از ظهور دولت رفاه گرفته تا كاهش شديد نرخ مرگ و          

قواعـد قـديمي مـورد آزمـون و         .  بچه به منظور بازتوليد جمعيت ندارنـد       ٥ يا   ٤نيازي به داشتن    

اند كه با هنجارهاي سـنتي       هيافترفتار ظهور    اند و به تدريج اشكال جديدي از       آزمايش قرار گرفته  

هاي  اي نسبتاً ايمن بيشتر از گروه   ه به احتمال زياد جوانان بيشتر از سالخوردگان و گروه        . متفاوتند

  .پذيرند  مياين اشكال جديد رفتار را, بي ثبات و متزلزل

  
  مدل تحليلي

تحليل بيشتر نظريات نوسازي مبتني بر رويکرد مکـانيکي         , در بررسي تأثير مدرنيته بر سنت     

تقل تحصيالت و درآمد بـه عنـوان متغيرهـاي مـس          , )نسل(متغيرهاي سن   , ها  در اين نظريه   .است

سطح خرد و متغير سطح توسعه انساني جوامع به عنوان متغير مستقل سطح کالن مـد نظـر قـرار         

مقاله سعي بر آنست که با مطالعه تأثير متغيرهاي مذکور بر عناصر سنتي فرهنگ  در اين .اند گرفته

  .به بررسي چالش بين سنت و مدرنيته در هر دو سطح خرد و کالن پرداخته شود

 كمتر از سالخوردگان،    ان و ثروتمند  دانشگاهيان رها،ت نجوارود که     مي انتظار ,در سطح خرد  

 توجـه   ,در حوزه روابط خانوادگي و دينـي      ,  سنتي هاي آموزهافراد تحصيل نكرده و اقشار فقير به        

 تحصيالت  ,توان فرضيات زير را در خصوص رابطه بين سن          مي نظام مفهومي  اين   بر مبناي . کنند

  :طرح كردگرايي و دينداري  هدخانواو درآمد با 
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گرايـي   بـا خـانواده   ) سن، تحصيالت، درآمـد   (اي   متغيرهاي زمينه رسد كه بين      مي نظره  ب .۱

 . رابطه معكوس وجود دارد

با دينداري رابطـه    ) سن، تحصيالت، و درآمد   (اي   رسد كه بين متغيرهاي زمينه      مي به نظر  .۲

 . معكوس وجود دارد

توان دو فرضيه زير را درسطح بين فرهنگي و در مقايـسه     مي  نظريه  اين با توجه به  همچنين  

  : با ديگر کشورها طرح کرد

گرايي در ايران بـه ميـانگين گـروه کـشورهاي بـا              رسد مقدار شاخص خانواده     مي نظره  ب .۳

گروه کـشورهاي توسـعه يافتـه       ميانگين   از   بدين صورت که  ( سطح توسعه متوسط نزديکتر است    

 ).رهاي توسعه نيافته کمتر استبيشتر و از ميانگين گروه کشو

ديني در ايران به ميانگين گـروه کـشورهاي بـا سـطح             هاي   رسد مقدار ارزش    مي نظره  ب  .۴

بدين صورت که از ميانگين گروه کشورهاي توسعه يافته بيـشتر و    (توسعه متوسط نزديکتر است     

 ).از ميانگين گروه کشورهاي توسعه نيافته کمتر است

  

  شناسي روش 
 موجودهاي   داده از    مبتني بر استفاده    و  نوعي پژوهش اسنادي است    حاضرمقاله   :نوع مطالعه 

با اتخاذ رهيافت تطبيقي  اين مقاله . تحقيق حاضر نوعي تحليل ثانويه است، به بيان ديگر.باشد مي

 درصـدد مقايـسه آن بـا سـه     ، نظام ارزشي جامعه ايران  سنتيهاي   وضعيت مؤلفه  عالوه بر مطالعه  

  .است) ها بر مبناي سطح توسعه انساني آن(رهاي جهان کشو دسته از

 اروپاييـان هاي    پروژة بررسي ارزش   حاصل از هاي   دادهتحقيق حاضر مبتني است بر      : ها داده

(EVS) هـاي جهـاني     بررسـي ارزش    پروژة  موج چهارم  و (WVS).    بررسـي  "المللـي     گـروه بـين

فـراهم  ن  آز كـرده اسـت و ماحـصل         غاآ فعاليت خود را     ١٩٨٠از اواسط دهه    " هاي جهاني  ارزش

اي ملي و فراملي را فراهم كرده        بسيار غني است كه امكان مطالعات مقايسه      هاي   پايگاه داده آمدن  

هـاي   سـال ( آن   مرحلـه  كـه در آخـرين       آمـده اسـت    اين پروژه در چهار مرحله به اجرا در       است  

  .١آوری شده است جمع  ايران اطالعات خام مربوط به)ميالدي ٢٠٠٠ـ٢٠٠١

                                                            
هاي جهاني در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي با مسؤوليت تقي آزادارمكي در سطح ملي در طول دو سـال      طرح ارزش  .١
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 آمـد و  در تحـصيالت و  ,  سن در سطح خرد متغيرهاي   پژوهش حاضر   در  : تحقيقهاي   متغير

 متغير مـستقل  به عنوان    )١ توسعه انساني  شاخص بر مبناي  ( توسعة كشورها   ميزان ، سطح كالن  در

متغيرهـاي وابـسته    ناصر سنتي نظام فرهنگي و به صورت         ع  به عنوان  دينداريگرايي و    و خانواده 

  .اند رار گرفتهمورد مطالعه ق

  

  تعريف مفاهيم و سنجش متغيرها
هاي  گيرند و برخي آن را با ارزش        مي اي سنت را به معني حفظ وضع موجود        عده: سنتـ  ۱

هـا و    اي از ذهنيـت    سـنت را شـامل مجموعـه       در ادبيات علوم اجتمـاعي       .دانند  مي فرهنگي برابر 

, در جامعه عموميت دارند, شأ در گذشته دارند من, اي دارند  اند که بار معنايي ويژه     دانستههايي   ايده

 ,لويه غفاري و ابراهيمي   (گيرند  مي مبناي عمل و رفتار قرار    شوند و     مي بيش از يک نسل را شامل     

گرايي به عنوان عناصر سـنتي نظـام فرهنگـي           در تحقيق حاضر دينداري و خانواده     ). ۲۱۴ :۱۳۸۴

  . جامعه ايران مد نظر قرار گرفته شده است

) ٤٣: ٢٠٠٣(هـاي مـذهبي يلمـاز ازميـر           از مقياس ارزش   دينداريجش  نجهت س  :اريديند

قسمت اول ميزان اهميت دين در زندگي       . استمقياس متشكل از دو قسمت       اين   .استفاده گرديد 

 اصالً" ست كه دامنه تغييرات آن بين صفر      ا اي بندي شده  سنجد كه طيف درجه     مي شخصي فرد را  

 گويه متفاوت در    ٧ طيفي است مشتمل از      ،قسمت دوم . درقرار دا " همخيلي م "تا سه   " مهم نيست 

هاي مذهبي فرد نمرة قسمت      براي محاسبه ارزش  .  رفتاري و اعتقادي دينداري    ,يمورد ابعاد تجرب  

گردد كه دامنه تغييرات نمـره كـل          مي اضافه) ٧ تا   ٠(به نمره حاصل از قسمت دوم       ) ٣ تا   ٠(اول  

مقدار . اخ استفاده شد  باي تعيين ميزان روايي اين مقياس از آلفاي كرون         بر .باشد  مي بين صفر تا ده   

  . باشد  مي است كه حاكي از سطح باالي روايي آن٨٣/٠ براي اين سنجه آلفا

هـاي   سنتي در حـوزه خـانواده، ازدواج و نقـش         هاي   موزهآبه منظور سنجش     :گرايي خانواده

اسـتفاده گرديـد كـه عـالوه بـر          ) ٢٣١: ٢٠٠٣( تورليف پيترسون    گرايي جنسي، از مقياس خانواده   

هاي سنتي مربوط به رابطه سنتي بـين والـدين و            ميزان اهميت خانواده در زندگي همچنين ارزش      

                                                                                                                                              
  . شناسي دانشگاه تهران انجام شد به واسطه تقي آزادارمكي استاد گروه جامعه) ١٣٨٠ـ١٣٧٨(

2. Human Development Index (HDI)  
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 هاي سنتي مربوط به كاركردهاي سنتي خانواده و ازدواج را مورد سنجش قـرار              فرزندان و ارزش  

ان اهميت خانواده در زندگي فرد ؛ قسمت اول ميزاست مقياس متشكل از دو قسمت اين. دهد مي

"  مهم نيـست   اصال" كه دامنه تغييرات آن بين صفر        است اي بندي شده  سنجد كه طيف درجه     مي را

هاي   گويه متفاوت در مورد ارزش     ٧قسمت دوم طيفي است متشكل از       . است" خيلي مهم "سه  تا  

ين عشق بورزنـد، والـدين      بايست به والد    مي ها فرزندان هميشه   بر طبق اين ارزش   ؛  سنتي خانواده 

موظفند حداكثر تالش خود را حتي به قيمت رفاه و سالمتي خويش براي فرزندان بكنند، ازدواج               

يك نهاد منسوخ شده و قديمي نيست، كودك براي رشـد سـعادتمندانه بـه هـر دو پـدر و مـادر         

رابطه ثابت با تواند بدون داشتن  نيازمند است، خوشبختي زن در گرو داشتن فرزند است، زن نمي

كـساني  . كيد زياد بر زندگي خانوادگي خوب خواهد بود       أيك مرد خاص صاحب فرزند شود و ت       

هـا را قبـول      يـك از ايـن گويـه       گيرند و كساني كه هيچ      مي ٧ها موافقند نمره     كه با تمام اين گويه    

رات او در    نمـ  ,گرايـي  به نمرة كل فرد در مقياس خـانواده       ساحبراي م  .گيرند  مي دارند نمره صفر  ن

. باشد  مي۱۰گردد که دامنه تغييرات آن بين صفر تا   مي با يکديگر جمعقسمت اول و دوم مقياس

  .باشد  مي است كه حاكي از سطح قابل قبول روايي آن٥/٠س ار آلفاي محاسبه شده اين مقيامقد

اي   گـسترده  ترين معناي تجدد را بايد در تغييرات و تحوالت اجتماعي          عمومي: )تجدد ( مدرنيته ـ۲

نـشر پيامـدهاي    , بـه نظـر تـورن تجـدد       . اند جستجو کرد   که جوامع در دوره جديد تجربه نموده      

در مطالعـه حاضـر سـطح توسـعه         ) ۳۰: ۱۳۸۰, تـورن ( و اداري است  , فني, علمي, فعاليت عقلي 

  .يزاسيون جوامع مطالعه شده استانساني به عنوان شاخص فرآيند مدرنيته و مدرن

 سازمان ملل در مورد تعريف توسعه       ١٩٩٠ در گزارش توسعه انساني      :يسطح توسعه انسان  

 امكانـات افـراد بـشر افـزايش       توسعه انساني روندي است كه طـي آن         : انساني چنين آمده است   

 توسـط برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد             هسـال  هـر ) HDI(شاخص توسعه انساني     .بديا مي

)UNDP (اي  جامعـه  اي از سـطح نوسـازي      د نقطه اين شاخص يك مقياس ص    . شود  مي محاسبه

) آمـوزش و سـواد آمـوزي بزرگـساالن        (دهد كه تركيبي است از سطح دانش و معرفت            مي ارائه

) سرانه توليد ناخالص داخلي   (و معيارهاي زندگي    ) داميد به زندگي در بدو تول     (سطح بهداشت   

  .)٢٠٠٢ و ١٩٩٥ ، متحد به نقل از برنامه توسعه سازمان ملل٤٨: ٢٠٠٤نوريس و اينگلهارت، (

آن در توسـعه انـساني بـه سـه          هاي    تمام كشورهاي جهان برحسب دستاوردها و موفقيت      
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  :)١٤٥: ٢٠٠٢سازمان ملل، (د نشو  ميدسته تقسيم

  ) به باال٨٠٠با شاخص توسعه انساني از (سطح توسعه باال ـ ١

  )٧٩٩/٠ تا ٥٠٠/٠با شاخص توسعه انساني از ( سطح توسعه متوسط ـ٢

  )٥٠٠/٠با شاخص توسعه انساني كمتر از ( سطح توسعه پايين ـ۳

  

  يققها و نتايج تح يافته
   نمونه آماري  اجتماعياقتصاديهاي   ويژگي ـالف

مـرد و  )  درصـد ٨/٥٣( نفر ١٣٦١ نفر جمعيت نمونه در ايران، تعداد  ٢٥٣٢از تعداد    )١

 )WVS(هـاي جهـاني      در كل پروژه بررسـي ارزش     . باشند  مي زن)  درصد ٢/٤٢( نفر   ١١٧١

 ٨/٤٨اند كه از اين تعداد        كشور جهان به عنوان نمونه انتخاب شده       ٨١ نفر از    ١١٨٥٢٠تعداد  

  . دهند  مي درصد را زنان تشكيل٢/٥١درصد را مردان و 

 ,ه سال ٢٩ تا   ١٥ درصد در گروه سني      ٤/٥٠از نظر توزيع سني پاسخگويان در ايران         )٢

 ساله و بيشتر قرار     ٥٠ درصد در گروه سني      ٣/١٨و   ساله   ٣٠ـ٤٩ درصد در گروه سني      ٣/٣١

  . دارند

بـا  )  درصـد  ٤/٩٣(سواد و مـابقي       درصد بي  ٦/٦ ،از كل افراد مورد بررسي در ايران       )٣

 ٩/٢٧ درصـد داراي تحـصيالت ابتـدايي،        ١٨در ميان مقاطع تحصيلي مختلف      . سواد هستند 

درصـد هـم در مقطـع        ٣/١٧ درصـد داراي تحـصيالت عاليـه و          ١/٢٦درصد داراي ديـپلم،     

  . دبيرستان در حال تحصيل بودند

 از افراد خواسته شده بود كه وضع درآمد خانواده خـود را بـر روي                ،در اين بررسي   )٤

) بـاالترين گـروه درآمـدي      (١٠تـا   ) پايين ترين گـروه درآمـدي      (١يك طيف ده قسمتي از      

. بنـدي شـدند    ه دسته گرو  ٥افراد در   , گذاري مجدد کدسپس از طريق دستور     . مشخص كنند 

 درصد پاسـخگويان ايرانـي درآمـد خـانوده          ٤٠توزيع افراد حاكي از آن است كه در حدود          

 ٧/٢٧در ايـن ميـان    . انـد   درصد خيلي زياد دانـسته     ٤/٢ درصد زياد و     ١/١٣خود را متوسط،    

 . اند  درصد ديگر خيلي كم عنوان كرده٦وضعيت درآمدي خانواده خود را كم و ها   آندرصد
   فرهنگي سنتي نظامصرعنا  ـب
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 نظـام   سـنتي هـاي    مؤلفـه ي بـه عنـوان      داردينـ   و گرايي  حاضر دو شاخص خانواده    مقالهدر  

در ايـران و    ها    آن اند كه در اين قسمت به ترتيب عوامل موثر بر           مورد مطالعه قرار گرفته    فرهنگي

  . گيرد مي شان در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان مورد تجزيه و تحليل قرار چگونگي توزيع

 و  ميـانگين . دهد  مي گرايي را نشان   مقياس خانواده هاي   آماره ۱ جدول شماره  :گرايي خانواده

گرايـي در ايـران و       باشد كه حاكي از باال بودن ميزان خـانواده          مي ٩ و   ٤٤/٨ميانه نمونه به ترتيب     

  .استه هاي سنتي خانواد اعتقاد به ارزش

  

  گرايي در ايران ادهمقياس خانوهاي   آماره.۱ جدول شماره

  كشيدگي  چولگي  انحراف معيار  نما  چارك دوم  ميانه  چارك اول  ميانگين
٦٩٤/٠  - ٦٩٤/٠  ١٥/١  ٩  ٩  ٩  ٨  ٤٤/٨  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  گرايي در ايران نگار توزيع فراواني مقياس خانواده  بافت.۱نمودار شماره 
  

گرايـي   مقيـاس خـانواده   توزيع فراواني كل پاسخگويان ايراني را برحسب         ،۱نمودار شماره   

دارد و ) -/٦٩٤(توزيع فراواني اين متغير نسبت بـه توزيـع نرمـال چـولگي منفـي         . دهد  مي نشان

 ميـانگين نمـره پاسـخگويان ايرانـي برحـسب           ۲ جدول شـماره    است ٦٩٤/٠ميزان كشيدگي آن    

ه  بـا مقايـس   .دهـد   مـي   تحـصيالت و درآمـد نـشان       ,گرايي و به تفكيك متغير سن      مقياس خانواده 
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يابيم كه سالخوردگان بيـشتر از جوانـان         مي هاي سني متفاوت در    گروهگرايي در    ميانگين خانواده 

  .گرا هستند خانواده

  

  آمدگرايي به تفكيك متغيرهاي سن، تحصيالت و در  ميانگين نمره مقياس خانواده.۲ جدول شماره
  گرايي خانواده ميانگين مقياس  هاي مستقلمتغير

  :سن)١
  جوانان
  ناالميانس

  سالخوردگان

  
٢/٨  
٥/٨  
٨/٨  

  : تحصيالت)۲
  پايين
  متوسط
  باال

  
٧٥/٨  
٤٠/٨  
١٧/٨  

  :در آمد )٣
  پايين
  متوسط
  باال

  
٥٨/٨  
٥٣/٨  
٢/٨  

  

هاي سنتي در حوزه روابط خانوادگي و  به بيان ديگر سالخوردگان بيشتر از جوانان به ارزش

رابطـه مـستقيم اسـت، امـا بـين سـطح        گرايـي    اگرچه بين سن و خانواده    . باشند  مي ازدواج پايبند 

هاي  بدين صورت كه دانشگاهيان كمتر از گروه      . گرايي رابطه معكوس است    تحصيالت و خانواده  

 ,باال رفتن تحـصيالت     با ، سخن به ديگر  .نهند  مي هاي سنتي خانواده ارج    تحصيلي پايين به ارزش   

  . شود  ميروابط خانوادگي و ازدواج تضعيف هاي سنتي در حوزه ارزش

متغيرهـاي سـن،    ) Beta(و استاندار شده    ) b( معمولي   رگرسيوني ضرايب   ۳جدول شماره   

از مجموع سه متغير وارد شـده همگـي در          . دهد  مي گرايي نشان  خانوادهتحصيالت و درآمد را بر      

  .معادله باقي ماندند
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   ايرانگرايي در  ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل موثر بر ميزان خانواده.۳ جدول شماره

 ضرايب رگرسيوني  ي مستقلمتغيرها
b  

  رايب استاندارد شدهض
Beta 

Sig  

  ٠٠٠/٠  ١٥٤/٠  ٢٣١/٠  سن
  ٠٠٠/٠  ١١٢/٠  - ١٦٩/٠  تحصيالت

-١٢٥/٠  در آمد  ٠٩٤/٠  ٠٠٠/٠  
٦٥٨/٨  مقدار ثابت معادله  ----- ٠٠٠/٠  

٠/٠ ٠ = Sig            ٢٧٥/٢٦ = F       ٠٦٤/٠= Squred R            ٢٥/٠ = R  

  

متغير سـن  . گرايي هستند ميزان خانوادهداري بر    معني تأثير داراي   هر سه متغير   ،به بيان ديگر  

 ١١٢( بـه دنبـال آن تحـصيالت         ,)Beta=١٥٤/٠(گرايـي داراسـت       را بـر خـانواده     تأثيربيشترين  

 را بـراي  ر زيـ رگرسـيوني توان معادلـه    مي.قرار دارند) Beta/ = ٠٩٤(و سپس درآمد   ) Beta=و

  :تنظيم كردده تا صفر گرايي پاسخگويان ايراني بر روي يك مقياس  بيني ميزان خانواده پيش

  خانواده گرايي = ٦٥٨/٨ + ٢٣١/٠) سن (– ١٦٩/٠) تحصيالت (– ١٢٥/٠) درآمد (

اين معادله حاكي از آن است كه بـه فـرض ثابـت فـرض كـردن اثـر بقيـه متغيرهـا، نمـره                         

 يعنـي ايرانيـان در حـوزه        . اسـت  ٦٥٨/٨،  ١٠ تـا    ٠ك مقياس   گرايي افراد در ايران روي ي      خانواده

ه در ازاي يك واحـد تغييـر در گـروه       کديگر اين . ار سنتي هستند  يسنتي و يا بس   , روابط خانوادگي 

ضـرايب  . شـود   مـي هـاي سـنتي خـانواده افـزايش حاصـل       در ارزش٢٣١/۰سني افراد، به مقدار  

معني است كه يـك واحـد تغييـر در سـطح      اين بدان . درآمد منفي استوگرسيوني تحصيالت   ر

 فـرد كـاهش     گرايـي  خـانواده   در نمـره   ١٢٥/٠ و   ١٦٩/٠تحصيالت و درآمد، به ترتيب، به مقدار        

  .شود  ميحاصل

تـوان درك بهتـري از      مـي  گرايي در ايران با ديگر كشورهاي جهـان        با مقايسه ميزان خانواده   

 ميـانگين   هسيـ به مقا  ۴ جدول شماره . رددست آو ه   ارزشي در ايران ب    مؤلفهپايبندي وضعيت اين    

و ) بر مبناي سطح توسعه آنهـا     (گرايي در كشورهاي جهان بر حسب نوع جوامع          خانوادهشاخص  

 شـود آن    مـي  آنچه كه در نگاه اول به ذهن متبادر        .فاصله فرهنگي هر گروه با ايران پرداخته است       

ابط خانوادگي و ازدواج با سـطح       هاي سنتي در حوزه رو     جوامع به ارزش  ست كه ميزان پايبندي     ا

  . داردکسرابطه عها   آنتوسعه انساني
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   جوامعگرايي بر حسب سطح توسعه انساني ميانگين نمرة مقياس خانواده .۴ جدول شماره

  بندي كشورها بر تقسيم
  مبناي سطح توسعه انساني

  ميانگين مقياس
  گرايي خانواده

  توسعه باال
  توسعه متوسط
  توسعه پايين

٧٢٩/٧  
٦٥٢/٨  
٨٨٩/٨  

  ٤٤٢/٨  ايران
  ٢٨/٨  كل جهان

  

. شـوند  مـي تـر    هاي سـنتي خـانواده كمرنـگ       به بيان ديگر در جريان فرآيند نوسازي ارزش       

وه كشورهاي با سطح توسعه     از ميانگين هر دو گر    ) ٤٤/٨(گرايي در ايران     ميانگين مقياس خانوده  

امر آهنگ باالي نوسـازي در ايـران        شايد دليل اين    . كمتر است ) ٦٥٢/٨(و متوسط   ) ٨٩/٨(پايين  

كمترين فاصله را با گروه كشورهاي با سطح توسعه متوسط و بيشترين فاصـله را بـا                 ايران   .باشد

  . دكشورهاي توسعه يافته دار

 .دهـد   مـي   جهان نشان  هايشورکدر   گرايي را  ميانگين نمره مقياس خانواده    ۵ ول شماره دج

هاي سنتي خانواده، ما در مقايـسه بـا اكثـر             ارزش وصخص در   ,رنيتهدر فرايند چالش سنت و مد     

 مصر،  كشورهاي مسلماني همچون پاكستان،   . ايم قريب به اتفاق كشورهاي مسلمان، نوگراتر بوده      

، آلبـاني و بوسـني هرزگـوين نـسبت بـه مـا              مراكش، اردن، نيجريـه، انـدونزي، الجزايـر، تركيـه         

ابـط والـدين بـا فرزنـدان و كاركردهـاي           تري را در خـصوص رو      گراترند و نگرش سنتي    خانواده

مردم ارمنستان، اوگاندا، بـنگالدش و مقدونيـه، نگـرش تقريبـاً           .اند خانواده و ازدواج اتخاذ نموده    

گرايـي مربـوط بـه       كمترين مقدار خانواده  . هاي خانوادگي دارند   نزديكي به ما در خصوص ارزش     

رهنگي را از اين لحـاظ بـا كـشور مـا             است كه بيشترين فاصله ف     دالننكشورهاي هلند، سوئد و ف    

گراترين كشورهاي دنيا، جوامع اسالمي هستند كه در اين ميـان پاكـستان، مـصر و                 خانواده .دارند

  .اند گرايي را كسب كرده  باالترين ميانگين خانواده٥/٩ و ٦٣/٩، ٦٨/٩مراكش به ترتيب با 
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١١٣

 

جهان هاي  رگرايي در كشو  ميانگين نمره مقياس خانواده.۵ جدول شماره

  
  

  ييواده گراخان  كشور 

  پاكستان 

  مصر

  مراكش 

  اردن 

  نيجريه 

  زيمباوه 

  اندونزي 

  فيليپين 

  الجزاير 

  تركيه 

  آلباني 

  ويتنام 

  تانزانيا 

  السالوادر 

  كره 

  هند 

  مونته نگرو 

  مالت 

  بوسني هرزگوين 

  سنگاپور 

  تايوان 

  ارمنستان 

  اوگاندا

  ايران 

  بنگالدش 

  مقدونيه 

  مجارستان 

  گورجستان 

   ونزوئال

  عربستان 

  آذربايجان 

  لهستان 

  مولداوي 

  چين 

  اوكراين

  برزيل 

  بلغارستان 

  پورتوريكو 

  ارمنستان 

٦٨١/٩  

٦٣١/٩  

٥٠١/٩  

٤٨٩/٩  

٤٠٣/٩  

٣٢١/٩  

٢٩٦/٩  

٢٠٩/٩  

١٩١/٩  

١٢٧/٩  

١٢٤/٩  

٠٨٤/٩  

٠٦٢/٩  

٨٩٢/٨  

٨٤٦/٨  

٨٢٥/٨  

٨٠١/٨  

٧٩٨/٨  

٦٩/٨  

٦٠٥/٨  

٥٧١/٨  

٥٤٤/٨  

٤٤٩/٨  

٤٤٢/٨  

٤٢٢/٨  

٤١٧/٨  

٣٧٧/٨  

٣١٥/٨  

٣١١/٨  

٣٠٥/٨  

٢٨٨/٨  

٢٦٣/٨  

٢٥٣/٨  

٢٥٢/٨  

٢٣٢/٨  

٢٠٦/٨  

١٨٢/٨  

١٦٧/٨  

١٤٩/٨  

  ييخانواده گرا  كشور 

  مكزيك 

  يونان 

  لتوني 

  ايتاليا 

  دومينيكن 

  پرو 

  پرتغال 

  كلمبيا 

  افريقاي جنوبي 

  شيلي 

  يك تجمهوري كروا

  روسيه

  ژاپن 

  اسلواكي 

  ه ئوگورا

  فرانسه 

  استوني 

  اسپانيا 

   سبالرو

  ارمنستان 

  چك 

  كانادا 

  استراليا 

  نروژ 

  نيوزلند 

  ايرلند شمالي 

  آلمان 

  اتريش 

  اسلووني 

  سوئيس 

  بلژيك 

  يتواني ل

  ايرلند 

  وكزامبرگ ل

  انگلستان 

  سلند اي

  دنفنال

  سوئد 

  هلند 

١٣٣/٨  

١٢٤/٨  

١١٤/٨  

١٠٨/٨  

٠٩٩/٨  

٠٧٧/٨  

٠٦/٨  

٠٢٤/٨  

٠٠٤/٨  

٩٩٦/٧  

٩٦١/٧  

٩٥٥/٧  

٩٣٨/٧  

٩١١/٧  

٩/٧  

٨٠١/٧  

٧٥٨/٧  

٧٢/٢  

٦٩٤/٧  

٦٦٥/٧  

٦٤٦/٧  

٥٨٤/٧  

٥٨/٧  

٥٤١/٧  

٤٨٩/٧  

٤٨٨/٧  

٤٨٣/٧  

٤٦٨/٧  

٤٦٦/٧  

٤٦/٧  

٤٠٣/٧  

٣٥٩/٧  

٣٠٥/٧  

٣٠٥/٧  

٢٦٦/٧  

٢٥١/٧  

٩١٩/٦  

٨٧٥/٦  

٠٩٥/٦  
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١١٤

هـاي   در تحقيق حاضر، ميزان پايبندي بـه ارزش  فرهنگي   نظام   عنصر سنتي دومين   :دينداري

ست كه بـا     ا ٤/٩ميانگين  . دهد  مي مقياس دينداري را نشان   هاي   ه آمار ۶  جدول شماره  .ديني است 

هاي   دينداري و پايبندي به ارزش     ندن ميزا حاكي از باال بو   ) ١٠(و نما   ) ١٠(توجه به مقادير ميانه     

  . ديني است

  آمارهاي مقياس دينداري .۶جدول شماره 
  كشيدگي   چولگي   انحراف معيار   نما   چارك دوم  ميانه  چارك اول   ميانگين 

٤٦٦/١٤  -٠٩٧/٣  ٠٥/١  ١٠  ٩  ١٠  ٩  ٤/٩   
  

ايراني را بر حـسب      كه توزيع فراواني كل پاسخگويان       ۲ با نگاهي اجمالي به نمودار شماره     

يـابيم كـه توزيـع       ميدهد، و با توجه به آمارهاي چولگي و كشيدگي در           مي مقياس دينداري نشان  

 چولگي بسيار زياد منفي دارد و كشيدگي آن نيز بسيار بيشتر از             ،اين متغير نسبت به توزيع نرمال     

  . توزيع نرمال است

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ي مقياس دينداري در ايراننگار توزيع فراوان بافت. ۲نمودار شماره 
  

 هاي ديني به تفكيك متغيرهاي سـن،       ميانگين نمره پاسخگويان ايراني برروي مقياس ارزش      

هاي ديني    ميانگين ارزش  هسيبا مقا . نشان داده شده است    ۷ تحصيالت و درآمد در جدول شماره     

تحصيلي هاي   گروهآمدي پايين و    های در  گروهيابيم كه سالخوردگان،     مياوت در فمتهاي   در گروه 

البتـه بـا    . دهنـد   مي هاي مذهبي اهميت   ثروتمندان و دانشگاهيان به ارزش    ،  جوانان از پايين بيشتر 

 ودار است    الت معني ييابيم كه فقط تأثير تحص      درمي ۸ شمارهجدول   گرسيونيرتوجه به ضرايب    

  .دنداري بر ميزان دينداري افراد ندار درآمد تأثير معني سن وهاي تغيرم
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  مستقل به تفكيك متغيرهاي دينداري ميانگين نمره مقياس .۷دول شماره ج

  دينداريميانگين مقياس   هاي مستقلمتغير
  :سن) ١

  جوانان
  ميانسال

  سالخوردگان

  
٣/٩  
٤٤/٩  
٦/٩  

  :تحصيالت) ٢
  پايين
  متوسط
  باال

  
٦/٩  
٤/٩  
٢/٩  

  :درآمد) ٣
  پايين
  متوسط
  باال

  
٤٥/٩  
٤٥/٩  
٣/٩  

  

وارد ) stepwise( اي تحصيالت و درآمـد كـه بـه روش مرحلـه          ,ن متغير س  هاز مجموع س  

  . فقط تحصيالت حائز شرايط الزم براي ورود به معادله شد,معادله شدند
  

  ثر بر ميزان دينداري در ايرانؤگرسيوني متغيرهاي مستقل مر ضرايب .۸ ول شمارهدج

  رگرسيونيضرايب   متغيرها
b  

   شدهدرادنضرايب استا
Beta  

Sig  

  -  -  -  سن
  ٠٠٠/٠  -١٤٥/٠  -٢٠٣/٠  تحصيالت

  -  -  -  درآمد
  ٠٠٠/٠  --  ٧٧٨/٩  مقدار ثابت معادله

  

 كاهنـده   تـأثير  است كه حـاكي از       -٢٠٣/٠گرسيوني تحصيالت بر ميزان دينداري      رضريب  

يعنـي بـا افـزايش تحـصيالت از اهميـت       .هاي دينـي اسـت   افزايش تحصيالت بر اهميت ارزش    

داري بـر ميـزان     معنـي تـأثير اما افزايش يا كاهش سـن و درآمـد       .شود  مي هاي ديني كاسته   ارزش

دينـي را در ديگـر كـشورهاي        هـاي    ارزشهاي   ميانگين شاخص  ۹جدول شماره    .دينداري ندارد 

بـاالترين  . دهـد   مـي  نـشان فتـه ايحال توسعه و توسعه   در, جهان در قالب سه دسته توسعه نيافته      

اسـت و   ) توسعه پايين ( گروه كشورهاي توسعه نيافته      متعلق به ) ١٩/٩(هاي ديني    ميانگين ارزش 

  . توسعه يافته است مربوط به كشورهاي) ٤/٥(كمترين ميانگين 
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١١٦

  جوامعسطح توسعه انساني  هاي ديني برحسب  ميانگين نمرة مقياس ارزش.۹ جدول شماره

بندي كشورها بر مبناي سطح  تقسيم
  توسعه انساني

   ميانگين مقياس
  دينداري

  االتوسعه ب
  توسعه متوسط
  توسعه پايين

٤٢/٥  
٧٢/٧  
١٩/٩  

  ٤/٩  ايران
  ٩٤/٦  كل جهان

  

دينـي  هـاي    به ارزش ها    آن ها و ميزان پايبندي    بين سطح توسعه انساني كشور     ،به بيان ديگر  

رفت كه ميـانگين      مي انتظاربا توجه به سطح توسعه انساني کشورمان        . رابطه معکوس وجود دارد   

 )٧٢/٧حدوداً  (توسعه متوسط   سطح  زديك به ميانگين گروه كشورهاي با       هاي ديني ايران ن    ارزش

در . اسـت  نيـز بيـشتر   ) ١٩/٩( اما چنين نشد حتـي از ميـانگين كـشورهاي توسـعه نيافتـه                .باشد

را بـا كـشورهاي توسـعه نيافتـه و      ايران بيـشترين شـباهت فرهنگـي         ،هاي ديني  خصوص ارزش 

 بين تجانس ارزشـي     ، در سطح تحليل بين ملتي     .ه دارد بيشترين فاصله را با كشورهاي توسعه يافت      

 يعنـي در    , رابطه معكوس وجود دارد     کشورها هاي مذهبي و سطح توسعه انساني      در حوزه ارزش  

 دينـي هـاي     آراي ارزشي در حـوزه ارزش       تشتت فرآيند نوسازي تجانس ارزشي جاي خود را به       

  .دهد مي

 كشور جهان همرا بـا شـاخص        ٧٦ر  هاي ديني د    ميانگين شاخص ارزش   ،۱۰ جدول شماره 

 باالترين ميزان دينـداري     ،با توجه به ارقام جدول    . دهد  مي تجانس ارزشي و فاصله از ايران نشان      

 بـاالترين رتبـه را در ايـن متغيـر      ٨٣/٩متعلق به كشورهاي اسالمي است كـه مـصر بـا ميـانگين              

و مـراكش   ) ٥٤/٩(ستان  پاكـ , )٦٢/٩(اردن  , )٧٥/٩(پس از مـصر بـه ترتيـب انـدونزي           . داراست

 و الجزايـر  ) ۳/۹ ( تانزانيـا  ,)۳٥/٩(نيجريه  ,  ايران زپس ا .  قرار دارد  ٤٠/٩پس ايران با    سو  ) ٥٣/٩(

, ايران كمترين فاصله فرهنگي را با نيجريه, هاي ديني  بر مبناي شاخص ارزش   .  قرار دارند  )۲۸/۹(

. اسـتوني و ژاپـن دارد      ،ويتنـام , تانزانيا و مراكش و بيشترين فاصله فرهنگي را با جمهوري چك          

را كمترين ميانگين   , ٨٦/٢ و   ٥٩/٣ و   ٥٥/٢استوني به ترتيب با ميانگين       ويتنام و , كشورهاي چك 

هـاي دينـي     ايـن كـشورها ارزش      در ،بيان ديگـر  به  . اند هاي مذهبي كسب كرده    در مقياس ارزش  

زشي مربوط بـه مـصر و   باالترين مقدار تجانس ار . اهميت كمتري نسبت به كشورهاي ديگر دارد      

  .كمترين مقدار متعلق به جمهوري چك است
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  جهانهاي   در كشوردينداري ميانگين نمره مقياس .۱۰جدول شماره 

  

  ميانگين مقياس كشور

  دينداري 

 مقدونيه

 پرتغال

 يونان

 اسلواكي

 آلباني

 ايسلند

 تايوان

 ارمنستان

 اوكراين

 استراليا

 زالندنو

 استراليا

 فنالند

 اسپانيا

 مونته نگرو

 اروگوئه

 سوئيس

 عربستان

 لتوني

 انگلستان

 روسيه

سبالرو  

 لوكزامبرگ

 بلژيك

 بلغارستان

 مجارستان

 نروژ

 اسلووني

 هلند

 آلمان

 فرانسه

 دانمارك

 سوئد

 ژاپن

 استوني

 ويتنام

 جمهوري چك

٤٦/٦  

٤٢/٦  

٤/٦  

٣٧/٦  

٠٤/٦  

٧٢/٥  

٦٧/٥  

٦١/٥  

٤٣/٥  

٤١/٥  

٤١/٥  

٣١/٥  

٢٢/٥  

١٢/٥  

٠٥/٥  

٠٣/٥  

٩/٤  

٨٤/٤  

٧٦/٤  

٦٧/٤  

٦١/٤  

٥/٤  

٤٩/٤  

٢٩/٤  

١٥/٤  

١٥/٤  

١١/٤  

٠١/٤  

٩٧/٣  

٩٤/٣  

٥٨/٣  

٥/٣  

٤١/٣  

٣١/٣  

٨٦/٢  

٥٩/٢  

٥٥/٢  

  ميانگين مقياس  كشور

  دينداري

  مصر

  اندونزي 

  اردن

  پاكستان 

  مراكش 

  ايران

  نيجريه 

  تانزانيا 

  الجزاير 

  بنگالدش

  اوگاندا

  فيليپين

  زيمباوه 

  تركيه

   السالوادر 

  پورتوريكو

  مالت 

  افريقاي جنوبي

  مكزيك

  ارمنستان 

  پرو

  لهستان

  جمهوري دو مينيكين 

  برزيل 

  رومالي

  هند 

  جمهوري كروانيك 

  شيلي

  مولداوي

   كلمبيا 

  ايرلند 

  آذربايجان 

  آرژانتين 

  گرجستان 

  يتواني ل

  ايرلند شمالي 

  ايتاليا 

  بوسني هرزگوين 

  كانادا

٨٣/٩  

٧٥/٩  

٦٢/٩  

٥٤/٩  

٥٣/٩  

٤١/٩  

٣٥/٩  

٣/٩  

٢٨/٩  

٠٦/٩  

٩٥/٨  

٩٢/٨  

٨٥/٨  

٧٣/٨  

٥٧/٨  

٥١/٨  

٤٧/٨  

٢٤/٨  

٢/٨  

٠٥/٨  

٩٩/٧  

٩٣/٧  

٨٨/٧  

٨٨/٧  

٧٩/٧  

٦٥/٧  

٥٦/٧  

٤٩/٧  

٤٤/٧  

٤٢/٧  

١٨/٧  

١٦/٧  

١٦/٧  

١٧/٧  

١٢/٧  

١١/٧  

٨٤/٦  

٥٤/٦  

٥/٦  



  

  

    

  

  
 ١٣٨٦بهار ، ٣٠نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

١١٨

  رييگ نتيجه
 لعات پيرامـون تـاريخ روشـنفكري و       طا بيشتر م  ،مدرنيته بحث چالش بين سنت و     حوزه   در

حاضـر بـا    مقاله   .كمتر به ابعاد فرهنگي نوسازي پرداخته شده است        وانديشه نوسازي بوده است     

 خـرد و    حسـط  دو ايـران در    سنت در  با مدرنيته رابطهتجربي   به بررسي    ،علم به اهميت موضوع   

  . پرداخته استکالن 

مكتـب فكـري متفـاوت      سه   ،هاي سنتي   سنت و ارزش   ر نوسازي ب  تأثيرة  در خصوص نحو  

 اين مكتـب چنـين      .كند  مي كيدأنتيجه نوسازي ت   ها در  رايي ارزش مكتب اول بر همگ   . وجود دارد 

هـاي مـدرن     ارزشهـا     آن كننـد و بـه جـاي        مـي  هاي سنتي تنزل پيـدا     كه ارزش  كند  مي بيني پيش

مكتـب فكـري ديگـر بـر دوام و مانـدگاري      . )٢٠: ٢٠٠٠اينگلهارت و بيكر،  (شوند    مي جايگزين

پيش فرض اين مكتب آن     . كند  مي كيدأ اقتصادي ت  هاي سنتي به رغم وقوع تغييرات سياسي       ارزش

 متفکـرين   ).١٩٩٤ديمـاجيو،   ( ها به طور نسبي از شرايط اقتصادي مستقل هستند         است كه ارزش  

معتقدنـد کـه    سـنتي و مـدرن      هاي   تعاملي و حضور همزمان ارزش    مکتب سوم با اتخاذ رهيافت      

بـا  . اکتفا نمـاييم ها   آنتوانيم به تفکيک کنند و نمي  ميحال و آينده با يکديگر ارتباط پيدا   , گذشته

 كه آيا اهميت و     نمايد  مي ال ضروري ؤپاسخ به اين س   , در کشور ما   توسعه توجه به سرعت باالي   

 هنوز هم پا بر جـا       مدرنيته تنزل كرده است و يا به رغم وقوع          فرهنگيعناصر سنتي نظام    جايگاه  

دو كيـد بـر مكتـب فكـري سـوم           أو ت  ,ريه نوسازي استفاده از نظ   مقاله حاضر با    در .اند باقي مانده 

 ايـران در   دوره پـيش صـنعتي در      گرايي و دينداري به عنوان ميراث فرهنگي        خانواده سنتي مؤلفة

ـ ها    آن  تا نوع رابطه بين    مقايسه با ديگر كشورهاي جهان مورد مطالعه قرار گرفته است          دسـت  ه  ب

  .آيد

 ميـانگين شـاخص     ، مقيـاس صـفر تـا ده       كيمبناي    نتايج حاصله حاكي از آن است كه بر       

ي يـ گرا رابطه بين سن و خانواده    . حد بااليي است    يعني در  ,باشد  مي ٤٤/٨ي در ايران    يگرا خانواده

, ايران سـالخوردگان   در. گرايي معكوس است   مستقيم و رابطه بين درآمد و تحصيالت با خانواده        

 هاي سنتي خانواده پايبند    تمندان به ارزش  دانشگاهيان و ثرو  ,  از جوانان  تركم سوادان و فقيران بيش    

. )مجسـوم و پـن     ,اولهاي   تأييد فرضيه (  و تجانس ارزشي بيشتري در اين خصوص دارند        هستند

ـ انداز بين در چشم ايران كمترين فاصـله فرهنگـي را بـا    , گرايي با توجه به مقياس خانواده,  ملتي 

ـ  گروه كشورهاي با توسعه متوسط و بيشترين فاصله را         تأييـد  ( كـشورهاي توسـعه يافتـه دارد         اب
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هـاي   ورهاي اسـالمي نـسبت بـه ارزش       شما در مقايسه با اكثر قريب بـه اتفـاق كـ            .)فرضيه هفتم 

  . خانوادگي نوگراتر هستيم

ميـانگين پاسـخگويان    , مقيـاس صـفر تـا ده       بر مبناي يك  , هاي مذهبي  در خصوص ارزش  

هـاي  متغيربـين    از. باشـد   مـي  ها ت اين ارزش  وده است كه حاكي از باال بودن اهمي       ب ٤٤/٩ايراني  

 کـه   در حالي  باشد  مي  ميزان دينداري افراد   بيني قدرت پيش فقط تحصيالت داراي    , مستقل تحقيق 

دوم و  هاي   تأييد فرضيه چهارم و رد فرضيه     (بيني نيستند    داراي توان پيش  هاي سن و درآمد     متغير

متعلـق بـه گـروه كـشورهاي        ) ١٩/٩( ينـي هاي د  باالترين ميانگين ارزش  , کالندر سطح    .)ششم

ايـن در   . ورهاي توسـعه يافتـه اسـت      مربـوط بـه كـش     ) ٤/٥(توسعه نيافته است و كمترين مقدار       

حتي از ميانگين كشورهاي با سطح توسعه پـايين هـم بـاالتر             ) ٤٤/٩(اليست كه ميانگين ايران     ح

روه كشورهاي باسطح توسـعه     ايران به ميانگين گ    مقياس در  رفت كه ميانگين اين     مي انتظار. است

بر اساس مقياس دينداري كمترين . )رد فرضيه هشتم (نزديك باشد كه چنين نشد) ٧٢/٧(متوسط 

  . فاصله فرهنگي را با كشورهاي توسعه نيافته داريم

 در  ملتي مورد مقايسه قرار دهيم     ـ  در سطح بين   مؤلفه اساس اين دو   راگر جايگاه ايران را ب    

بـه   گذار بوده است  تأثيرايران بيشتر در حوزه روابط سنتي خانواده          نوسازي در  يابيم كه فرايند   مي

اما . ايم نحوي كه ما در مقايسه با گروه كشورهاي اسالمي نسبت به روابط خانوادگي نوگراتر بوده

 ها در كشور ما بيشتر از حد ماندگاري و پايداري ارزش, سنتي در حوزه دين هاي   در حوزه ارزش  

هـاي سـنتي خـانواده       هاي دينـي بـيش از ارزش       به بيان ديگر ماندگاري ارزش    . ه است انتظار بود 

  . است
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